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Bærbar Bluetooth-højttaler 

En alsidig makker i al slags vejr.
JBL Flip 3 er næste generation i den prisvindende Flip-serie: En funktionsrig, bærbar 

Bluetooth-højttaler med forbløffende stereolyd, der fylder hele lokalet – hvor som helst. Den 

ultrakompakte højttaler får strøm fra et 3.000 mAh stærkt genopladeligt Li-ionbatteri, som 

leverer hele 10 timers stereolyd i høj kvalitet. Flip 3 er klædt i robuste, stænksikre materialer, 

som fås i otte friske farver. Her får du en alsidig makker til al slags vejr, som sætter musik til 

dit liv overalt – fra skrivebordet til poolkanten, fra solrige morgener til regnfulde aftenener. 

Flip 3 har indbygget højttalertelefon til håndfri mobilsamtaler i krystalklar kvalitet – uden støj 

og ekko. Med JBL Connect teknologien kan man trådløst sammenkoble flere JBL Connect-

kompatible højttalere, så lytteoplevelsen bliver endnu større.



Funktioner og Fordele 

Trådløs afspilning via Bluetooth
Forbind op til tre smartphones eller tablets til højttaleren trådløst, og I kan skiftes til at afspille 
forbløffende krafttuld stereolyd, som fylder hele lokalet.

Genopladeligt batteri på 3.000 mAh
Indbygget genopladeligt Li-ionbatteri med op til 10 timers spilletid.

Højttalertelefon
Besvar opkald i krystalklar kvalitet fra din højttaler med et tryk på en knap takket være den støj- 
og ekkoeliminerende højttalertelefon.

Stænksikker
Stænksikker betyder, at du ikke længere behøver at bekymre dig om regn eller stænk – du kan 
tilmed rengøre enheden under rindende vand. Undlad dog at nedsænke den i væske.

JBL Connect
Opbyg dit eget økosystem ved at sammensætte fl ere JBL Connect-kompatible højttalere for en 
endnu stærkere lytteoplevelse.

Til en aktiv livsstil
Med holdbare materialer og et robust gummikabinet kan du tage højttaleren med på alle dine 
eventyr.

JBL Bass Radiator
Hør bassen, føl bassen, se bassen. Dobbelt eksterne passive radiatorer udstiller kraften i din 
højttaler.

Hvad er der i æsken
1 stk. JBL Flip 3
1 stk. Micro USB-kabel
1 stk. lynstartvejledning
1 stk. sikkerhedsark
Garantikort medfølger

Tekniske specifi kationer
 Bluetooth-version: 4.1
 Understøttelse: A2DP V1.3, AVRCP V1.5,

 HFP V1.6, HSP V1.2
 Transducer: 2 x 40 mm
 Udgangseffekt: 2 x 8 W
 Frekvensområde: 85 Hz – 20 kHz
 Signal til støj-forhold: ≥80 dB
 Batteritype: Litiumionpolymer

 (3,7 V, 3.000 mAh)
 Batterigenopladningstid:

 3,5 timer ved 5 V 1 A
 Musikafspilningstid: op til 10 timer

 (afhænger af lydstyrkeniveau og lydindhold)
 Mål (H x B x D): 64 x 169 x 64 mm
 Vægt: 450 g
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